EDITAL Nº 05/2018/COA/UNAMEC, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

O Conselho de Administração da União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação –
UNAMEC, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de adequações técnicas
referentes à realização da realização do pleito que elegerá a Diretoria Executiva da UNAMEC
e o Conselho Fiscal desta associação para o biênio 2019-2020 por meio da rede mundial de
computadores; e considerando a ausência de inscrições de associados para concorrer às
vagas no Conselho Fiscal desta associação para o biênio 2019-2020; vem, por meio deste,
retificar o Edital nº 02/2018/COA/UNAMEC, de 30 de junho de 2018, e o Edital nº
04/2018/COA/UNAMEC, de 25 de setembro de 2018, publicados no sítio eletrônico da
associação, conforme abaixo discriminado, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens dos mencionados Editais.
NO ART. 1º, ONDE SE LÊ:
Art. 1º As eleições serão realizadas no dia 25 de novembro de 2018, iniciando-se às 00h01m
(zero horas e um minuto) e encerrando-se às 22h00m (vinte e duas horas) do mesmo dia.
LEIA-SE:
Art. 1º As eleições serão realizadas no dia 16 de dezembro de 2018, iniciando-se às 00h01m
(zero horas e um minuto) e encerrando-se às 22h00m (vinte e duas horas) do mesmo dia.
NO ART. 2º, ONDE SE LÊ:
Art. 2º As chapas interessadas em concorrer à Diretoria Executiva e os candidatos ao Conselho
Fiscal deverão apresentar pedido de inscrição até 15 (quinze) dias da realização das eleições,
em formulários próprios, disponibilizados no sítio eletrônico da associação, acessíveis por meio
do endereço: www.unamec.com.br/home/eleicoes2018
LEIA-SE:
Art. 2º As chapas interessadas em concorrer à Diretoria Executiva e os candidatos ao Conselho
Fiscal deverão apresentar pedido de inscrição até dia 28 de novembro de 2018, em formulários
próprios, disponibilizados no sítio eletrônico da associação, acessíveis por meio do endereço:
www.unamec.com.br/home/eleicoes2018
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